
 

 

 

Usmernenie ku kontrole sprá vnosti 

u dájov v Centrá lnom registri á riáditeľá 
 

Úvod 
 
 Pri podávaní rôznych žiadostí sa riaditeľ školy alebo školského zariadenia prihlasuje do 
formulárov zriadených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu svojím osobným EDUID (začína 
3********) a heslom. Pre správne fungovanie formulárov je nevyhnutné mať správne zaznamenaného 
riaditeľa a to v: 

• Registri škôl a školských zariadení 

• a v pravidelnej aktualizačnej dávke do Centrálneho registra (zasielajú školy) 
 
Register škôl a školských zariadení je oficiálny register vedený zo Školského zákona (245/2008 Z.z). Jeho 
údaje sú zdieľané so Štatistickým úradom a prenášané do Registra právnických osôb a Registra organizácií. 
Z nich čerpajú všetky ostatné orgány verejnej správy a sú právne záväzné. To čo je pre firmy Obchodný 
register je pre školy a školské zariadenia Register škôl a školských zariadení.  
 
Formuláre sú sprístupňované pre oprávnené školy a školské zariadenia na osobu riaditeľa, ktorý sa musí 
prihlásiť svojím osobným EDUID. Predkladaný dokument vysvetľuje spôsob kontroly správnosti údajov 
a ich aktualizácie.  

 

Register škôl a školských zariadení  

 Kontrola správnosti údajov 
 
1. V internetovom prehliadači otvorte adresu http://crinfo.iedu.sk a kliknite na tmavozelené okienko 
„Registre a číselníky“ v hornom menu 
 

 
 
 
2. Po načítaní (môže trvať niekoľko desiatok sekúnd) registrov si stiahnite údaje z Registra škôl a školských 
zariadení kliknutím na ikonku v pravej časti obrazovky 
 

http://crinfo.iedu.sk/


 

 
 
3. Stiahnutý súbor otvorte v MS Excel, alebo obdobnom tabuľkovom programe  
 

 
 
4. Pomocou filtrov alebo skrolovaním nájdite riadok s Vašou školou alebo školským zariadením 
a skontrolujte platnosť údajov. Meno riaditeľa sa nachádza v stĺpci AK.  
 
5. Skontrolujte aj organizačné zložky, elokované pracoviská a školské zariadenia, ktoré sú súčasťou Vašej 
školy.  

Oprava nesprávnych údajov 
 
 Žiadosť o opravu riaditeľa a zapísaných údajov zasielajte na Regionálny úrad školskej samosprávy 
v sídle kraja. Kontaktné údaje na zodpovedných pracovníkov: 
 

• BA - katarina.blau@russ-ba.sk 
• TT - martin.krivosik@russ-tt.sk 
• TN -  izabela.kamenska@russ-tn.sk 
• NR -marianna.makvova@russ-nr.sk, tibor.csuka@russ-nr.sk 
• ZA - jan.polak@russ-za.sk; emilia.berzakova@russ-za.sk 
• BB - eva.licha@russ-bb.sk 
• PO - milos.krizan@russ-po.sk 
• KE - klaudia.miklodova@russ-ke.sk 

 
Pracovníci Regionálnych úradov Vám odporučia, kedy je potrebné kontaktovať Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu, Odbor siete škôl.  
 
V prípade, že potrebujete zmeniť iba kontaktné údaje, ako sú e-mail, telefón a www. stránka, tieto 
môžete zmeniť zaslaním aktualizačnej dávky zo svojho Školského informačného systému. Postup je 
komentovaný vo webinári k ukončovaniu štúdia dostupnom na https://www.minedu.sk/zber-udajov-ris-
20212022/  
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Zasielanie riaditeľa v aktualizačnej dávke  
 
 Pre sprístupnenie formulárov pre Vašu školu je potrebné, aby bol v aktualizačnej dávke zo 
Školského informačného systému („ŠIS“) do Rezortného informačného systému („RIS“) zaslaný správny 
riaditeľ. 
 
Riaditeľ musí mať zvolenú kariérovú pozíciu „riaditeľ – pedagogický zamestnanec“ alebo „riaditeľ – 
odborný zamestnanec“. Je dôležité zasielať iba jednu osobu s kariérovou pozíciou riaditeľ, ináč systémy 
nebudú fungovať korektne.  
 
Je potrebné skontrolovať, či vo svojej ŠIS má uvedenú kariérovú pozíciu riaditeľ správny zamestnanec. 
Hlavne, ak sa riaditeľ v nedávnej dobe zmenil.  
 

Oprava nesprávnych údajov 

 
 Zašlite aktualizačnú dávku so zamestnancami. Nezabudnite zaslať aj bývalého riaditeľa – buď 
s dátumom ukončenia pracovného pomeru alebo zmenenou kariérovou pozíciou. Pre tento účel je 
postačujúce zaslať aktualizačnú dávku len s jedným alebo dvoma zamestnancami.  
 
Pre tento účel odporúčame zaslať aktualizačnú dávku iba so zamestnancami, hlavne v čase okolo 
septembrového zberu, kedy bude prebiehať aktualizácia systémov. Aktualizačnú dávku je možné zaslať 
kedykoľvek. Zmena pri prihlasovaní sa udeje do 24 hodín (prihlásenie nového riaditeľa bude možné na 
druhý deň).  
 
 

Kontakty 
 
Odpovede na Vaše otázky týkajúce sa obsahovej stránky aktualizácie údajov do Centrálneho registra 

Vám budú zodpovedané na e-mailovej adrese aktualizacia_ris@minedu.sk.  
 
Informácie k Registru škôl a školských zariadení poskytne Okresný úrad v sídle kraja.  
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